
29.1.2023 - KŘESŤANSKÝ NEPŘÍTEL – Satan. 

Čtení: Žalm 91,1-16; Efez 6,10-20 

 

Jaké jsou ďáblovy nástrahy v listu Efezským 6,11? 

Podvody jsou triky nebo manipulace, jejichž cílem je někoho oklamat. Ďáblovy 

nástrahy jsou takové lstivé plány, které Satan používá, aby nás pokušením, hrozbou 

nebo zastrašováním chytil do pasti. Efezským 6,11 nás varuje, abychom si oblékli 

"celou Boží výzbroj, abyste mohli pevně stát proti nástrahám ďábla". Písmo nám 

dává nahlédnout do taktiky nepřítele: "Jeho záměry jsou nám dobře známy" (2 Kor 

2,11) a je moudré dbát jeho varování. 

Zde se setkáváme s některými Satanovými úskoky, o nichž se dozvídáme z Bible: 

1. Zpochybňování Božího slova. Ve 3. kapitole knihy Genesis se podrobně 

seznamujeme s touto taktikou našeho nepřítele. Vedla k prvnímu lidskému hříchu a 

Satan ji používá i nadále, protože je velmi účinná. První zmínka o slovech ďábla 

prostřednictvím hada byla tato: "Opravdu to řekl Bůh?" (Genesis 3,1). Těmito slovy 

Satan vyzval ženu, aby znovu zvážila, co jí Bůh řekl. Přidáním vlastního lidského 

výkladu se přesvědčila, že Boží slovo je příliš omezující. 

Tím, že nám navrhl, abychom přehodnotili jasné učení Božího slova, nás satan 

vyzval, abychom přidali svůj vlastní výklad, a tím zneplatnili vyslovenou Boží vůli. 

Celé společenství se stávají obětí těchto ďábelských triků. "Opravdu Bůh říká, muži 

a ženě – Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými 

rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe (Gen 1,28) 

– není to náhodou projevem 

zpátečnictví?“(https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/manzelstvi-stejnopohlavni-pary-

homosexualove-muz-zena-listina-zakladnich-prav-a-svobod-zakon-marek-

v.A180625_160140_domaci_ane) šeptá a církve se hroutí. "Opravdu Bůh říká, že 

existují jen dvě pohlaví? navrhuje a vyzývá nás, abychom dali realitě vlastní podobu 

tím, že se staneme bohy na místě Hospodina „co vlastně znamená být mužem 

nebo ženou?“ Rozlišujeme přes 40 variant pohlaví. 

(https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-konference-lgbt-sexualni-mensiny-cr-

evropska-unie.A191104_092113_domaci_lesa) (Naše poslední vědecké poznatky 

hovoří, a to dokonce už několik desítek let o tom, že jde o poruchu),". Efezským 

6,11 říká, že se musíme obléci do celé Boží zbroje, abychom takovým úskokům 

odolali. 

2. Zpochybňování naší identity. Lukáš 4,1-13 nám přibližuje některé ďáblovy triky. 

Satan jednal proti Ježíšovi, aby ho pokoušel na poušti. Při dalších dvou 

příležitostech začal Satan své pokušení těmito slovy: "Jsi-li Syn Boží." Satan přesně 

věděl, kdo je Ježíš (Marek 1,34 I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a 

mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo 

je). Ježíš byl u toho, když Satan spadl z nebe "jako blesk" (Luk 10,18 Řekl jim: 

„Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk). Je příznačné, že ďábel si k útoku na 

Ježíšovu identitu vybral dobu, kdy byl fyzicky slabý a hladový. 

Totéž dělá satan s námi. Aby bylo jeho našeptávání účinnější, zasáhne nás během 

krize nebo duchovního boje a naznačí nám: "Kdybys byl Božím dítětem, nestalo by 



se to. Kdybys byl opravdu křesťan, Bůh by ti teď pomohl. Opět potřebujeme mít 

"hledí spásy" pevně na místě, abychom se chránili před takovými útoky na naši 

identitu a Boží charakter (Ef 6,17 Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž 

je slovo Boží). 

3. Překrucování Božího slova. Dalšími podněty, které Satan proti Ježíšovi použil, 

bylo citování Písma, ale zvráceným způsobem. V Luk 4,10-11 satan cituje Žalm 

91,11-12(On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých 

cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil) ve snaze přinutit 

Ježíše, aby jednal tělesně a nenásledoval Ducha svatého (viz Gal 5,16.25). 

Satanovi se však nepodařilo myšlenku žalmu dokončit. V dalším verši Žalmu 91,13 

se píše: "Šlápneš na lva a na zmiji, lvici a netvora rozšlápneš." Tyto odkazy na 

zvířata jsou metaforami ohně a nebezpečných nepřátel – a zlo je v Písmu spojeno 

se lvem i hadem (Genesis 3,15; Zjevení 20,2; 1 Petr 5,8; srov. Římanům 16,20). 

Skutečným významem verše v Žalmu 91 je, že Bůh bude chránit své služebníky a 

dá jim sílu, aby zvítězili nad nepřítelem, Satanem. Jednou z ďáblových lstí je 

překrucovat klíčové části Písma (Bible) tak, aby vyhovovaly jeho záměrům. 

Tyto ďáblovy úskoky vidíme v činnosti i dnes, kdy (úspěšní učitelé evangelia) a 

falešní proroci citují Písmo sobecky a chybně. Používají Boží slovo dostatečně 

dobře, aby znělo autoritativně, ale překrucují ho, aby poselství vyhovovalo jejich 

osobním záměrům. Používání těchto veršů vytržených z kontextu nebo jen těch, 

které potvrzují něco, čemu chceme věřit nebo co chceme dělat, je šířením problému 

a většina zúčastněných ani netuší, že se stali obětí jedné ze satanových lstí. 

4. Nabízí lákavou alternativu k poslušnosti. Dalším způsobem či trikem, který 

ďábel použil při pokoušení Ježíše, bylo naznačení jiné cesty, jak se vyhnout přísné 

poslušnosti Boží vůli. Satan chytře věděl, že je lepší, aby Ježíši zapomenout na celý 

plán spasení a vrátit se do nebe. Místo toho navrhl alternativu. V Lukáši 4,5-7: 

"Vyvedl ho na horu a v mžiku oka mu ukázal všechna království světa. Ďábel mu 

řekl: Dám všechnu tuto moc a jejich slávu, protože mi byla dána a já ji dávám, komu 

chci. Budeš-li se mi tedy klanět, bude to všechno tvoje." Toto pokušení bylo 

zaměřeno na lidskost Syna člověka. Ježíš nyní věděl, jaké to je být v těle. Už věděl, 

co znamenají hřeby na jeho rukou a nohou. Věděl, jak bude cítit odmítnutí a 

posměch, když bude svlečen do naha a předveden před zástupy. Satan mu nabízel 

kompromis. Co když Ježíš mohl "spasit svět" bez utrpení ukřižování? Co kdyby 

mohl jít zkratkou a vlastnit všechna království světa hned? 

Jeden z nejzlověstnějších ďáblových triků se týká jeho schopnosti nabízet 

nábožensky poskvrněný kompromis. Ví, že nemůže zaútočit na zralé věřící přímým 

útokem na jejich hodnoty a přesvědčení. Vklouzne tedy zadními dveřmi a předstírá, 

že je přítel s rozumnou alternativou: "No, technicky vzato je možná špatné, když 

někdo žije s (přítelem), ale můžeš mu lépe svědčit, když tě bude pozorovat, jak žiješ 

svou víru." Nebo tohle: "Nemusíte chodit do kostela, abyste se cítili duchovně. S 

Bohem se lépe komunikuje v soukromí v lese. Tito lidé jsou však pokrytci a ty jsi 

příliš spravedlivý, než abys s nimi se setkával." Musíme si být vědomi satanových 

úskoků(podrazů), když nám nabízí něco jiného než naprostou poslušnost Boží 

vůli. 



Novozákonní autoři často upozorňují na ďáblovy nástrahy a měli bychom si 

toho všímat. Přítomnost falešných proroků (1 Timoteovi 6,3-5 Jestliže někdo učí 

něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé 

zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních 

potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří 

mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek k 

obohacení.), zloduchů (1 Petrovi 4,15 Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za 

krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky), cizoložníků (1 Timoteovi 1,9-10 a je si 

vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, 

bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti 

otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co se 

ještě příčí zdravému učení) a svůdců (Zjevení 2,20 Ale to mám proti tobě, že trpíš 

ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky 

ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.) je součástí Satanova 

mistrovského plánu, jak zkazit církeve zevnitř. 

Aby mohli bojovat proti ďáblovým nástrahám, musí být Kristovi následovníci oděni 

do Boží zbroje. Musíme zůstat ponořeni do Jeho Slova, abychom rozpoznali klam. A 

když si uvědomíme, že jsme se nechali chytit do ďáblových nástrah, musíme se 

rychle kát(vyznávat) a hledat Boží rozvážnost. Žalm 37,23-24 povzbuzuje ty, kdo 

chtějí žít zbožně: "Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I 

kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku." Když Pán drží 

svou ruku, ďáblovy nástrahy nám nemohou ublížit. 

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. 

Bůh říká, vem a udělej. 

Něco dává Bůh(milost) ale tady říká obleč (udělej ty člověče).  Cíl je bitva 

Boží slovo (2 Tim) připomíná, že jsme na tomto světě pouze vyděděnci a že je naší 

křesťanskou povinností svědčit pro Pána Ježíše! Jako dobří vojáci(bojovníci) Ježíše 

Krista máme trpět s ním v jeho jménu. Křesťanský život není hřiště, je to duchovní, 

vojenská služba, je to bojiště a neustálý boj(zápas)... Všichni máme společného 

nepřítele, jehož záměrem je zničit nás, vytrhnout nás z objetí Pána Boha a znovu 

vládnout v našem každodenním životě.  

Náš nepřítel má pro nás sny(uspat).    Chce zničit naše společné vztahy, 

náš rodinný život, manželský život, náš profesní život, naši službu... Zlý na nás 

neustále číhá – nikdy nedřímá... (Efezským 6,10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u 

Pána, v jeho veliké moci.). Každá válka má svůj začátek i konec. Duchovní boj v 

našem životě začal, když jsme se setkali s Pánem Bohem, a skončí v okamžiku 

naší smrti. Satan se nás až do poslední vteřiny našeho života bude snažit zotročit. 

Je lstivý a rafinovaný ve svém jednání. Je to nepřítel bez tváře, který udeří náhle. 

Satan je největší terorista naší doby! Kvůli němu nikdy nebudete duchovně zralí. 

Přijde (nebo zaútočí) v tu nej neočekávanější dobu. Buďme stále bdělí, nenechme 

se uspat!!! Satan s námi válčí už asi 6000 let. V Jakubově epištole čteme, že každý 

může podlehnout svým žádostem. A zlý využívá našich žádostí! Abychom se 

ochránili, máme si obléci celou Boží zbroj! Máme se do ní neustále oblékat a být 

v neustálé pohotovosti! Satan se k nám nepozorovaně, neviditelně a tajně přibližuje, 



aby nám zasadil smrtelnou ránu. Působí z generace na generaci. Často si pleteme 

zkoušku s pokušením. Zkouška nás má posílit! 

Apoštol Petr byl třikrát vystaven zkoušce. Pán Bůh nám ukazuje, kde se máme 

posilnit! Pokušení je naopak určeno k tomu, aby nás přimělo hřešit! Příkladem 

pokušení je Jidáš. Když podlehneme pokušení, dostaneme to, co jsme chtěli, a 

jakmile to dostaneme, Satan nás nechá na holičkách a trápí nás! 

Můžeme zmínit tři kategorie pokušení: 

1.Emocionální (např. láska, přijetí...) 

2.Duchovní (např. odpuštění, jistota spasení...) 

3.Fyzické (např. sexuální pokušení, násilnost...). 

Satan pak útočí nejčastěji tehdy, když je úroveň našich potřeb vysoká! 

Příkladem všech těchto potřeb je starozákonní Josef, kterému Bůh řekl, aby 

na setkání se svým otcem čekal 22 let... Pán Bůh splnil všechny Josefovy potřeby. 

Síla pokušení spočívá v přesvědčení, že když mu podlehnu, budu šťastný. 

Satan pokoušel Josefa pomocí Putyfarovy ženy, ale Josef naštěstí pokušení odolal 

a odmítl ho!   Satan chce, abys uspokojoval své potřeby způsobem, který tě zničí 

(zakryje před tebou všechny negativní důsledky), abys neviděl důsledky a viděl jen 

potřeby... Každý hřích, kterého se dopustíme, ovlivňuje ty, které milujeme a kterými 

se obklopujeme! Vždycky to zanechá stopu! 

"Zakázané ovoce chutná nejlépe" - to je největší lež, kterou nás satan krmí! Po 

ochutnání zakázaného ovoce se vždy cítíme špatně a máme "morální kocovinu"! 

Milujeme Pána Boha. Ale stačí láska? To nestačí! Je třeba znát Boží slovo 

obsažené v Písmu! 

Biblický Josef miloval Boha a znal ho! Rád s Ním trávil svůj čas! A trávíme rádi čas s 

Bohem? Milujeme svého Boha? Známe svého Boha? 

Život křesťana je každodenní cvičiště, kde se cvičíme a posilujeme! Toto 

cvičiště je můj soukromý vztah s Pánem Bohem, a mé chování na venek k ostatním 

lidem!!! Satan působí i v této chvíli. Bude útočit a útočí na naše srdce, proto 

potřebujeme kompletní vyzbroj. Vyzbrojeni Boží zbrojí jsme schopni mu odolat! A 

stejně jako Josef znal a miloval svého Boha, milujme a znejme Jej v každodenním 

životě!  

 


